
PLA DE FORMACIÓ 2019 

HOSPITAL SANT RAFAEL HHSCJ 
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Introducció 

Definim com a Pla de Formació, al conjunt d´activitats formatives impulsades pel 

mateix centre, dirigides al personal treballador i que són programades i seleccionades 

atenent les necessitats dels diferents estaments professionals. 

 

Forma part de la política de l´Àrea de Persones de la Institució, realitzar cada any una 

detecció de necessitats formatives en la qual participa a més de la Gerència del Centre, 

els directius, comandaments intermedis i la representació legal del personal treballador. 

 

El resultat d´aquesta detecció, és el pla de  

Formació Anual que presentem a continuació. 

 

Aquest contempla accions específiques per a  

l´Hospital Sant Rafael, així com accions  

d´àmbit Provincial obertes a tots els  

centres de la Institució. 

 

Aquest Pla está concebut a més, com un tot  

Integrat en la missió, visió, valors i principis del 

Projecte Hospitalari, amb l´objectiu de promoure 

el creixement personal del personal col.laborador en la seva tasca hospitalària. 
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Introducció 

El Pla de Formació consta de dos tipus d´accions: 

 

Convocades: En les quals es convoca nominalment a persones concretes, sempre amb 

el coneixement previ dels seus comandaments. Aquestes accions responen a la filosofia 

de donar resposta a necessitats formatives detectades en col.lectius o persones. 

Normalment, les accions convocades tenen diverses edicions en el mateix any, i en els 

casos en què van dirigides a un col.lectiu ampli, es reeditaran en els 

plans de formació de dos o més anys, fins que tot  

el personal implicat hagi realitzat el curs. 

 

Obertes: En les quals no hi ha una convocatòria  

nominal, i a les quals poden inscriure´s persones que  

compleixin determinats requisits (en el cas que n´hi hagi). 
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Introducció 

Les fonts de finançament són les següents: 

 

Pròpia: El centre de treball es farà càrrec de l´import, subjecte al pressupost de 

formació. 

 

Fundae: És una ajuda econòmica a través de bonificacions en les cotitzacions a la 

seguretat social. El seu import va en funció de la quota ingressada en concepte de 

formació professional i de la plantilla mitjana de l´empresa. 

 

A la finalizació de cada curs, la intervenció dels participants en l´avaluació de la qualitat 

de les accions formatives és necessària, sent ells un dels agents informants clau. Per 

aquest motiu, tot el personal participant, en acabar el curs, haurá de disposar d´un 

qüestionari d´avaluació, on poder expressar la seva opinió com alumnne/a, sobre els 

diferents aspectes del curs. 
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Introducció 

Les dades aportades seran confidencials i seran utilitzades únicament per analitzar la 

qualitat de les accions formatives, 

Es lliurarà un certificat de participació a tot el personal assistent, com a mínim el 75% de 

la formació. 

 

Esperant que sigui del seu interès, posem a les seves mans el  

PLA DE FORMACIÓ per l´any 2019 de l´Hospital Sant Rafael. 
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Línies de Formació. 

Les persones 
i el treball 

col.laboratiu 

Gestió i 
lideratge 

professional 

Innovació i 
salut digital 

Qualitat, 
excel.lència i 

seguretat 

Formació 
normativa 

Complexitat, 
fragilitat i 
cronicitat 

Identitat 
Hospitalària  

Empresa 
Saludable 
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Accions formatives per línies. 

“Considerem els Valors hospitalaris com un element clau 

d´identitat de la nostra Institució, per això intentem que 

estiguin implícits en totes les nostres accions formatives, 

inspirant així el comportament de tots i totes” 



Les Persones i 

el treball 

col.laboratiu. 

Cultivar 

explicita i 

pràcticament la 

humanització 

en els 

plantejaments 

a través del 

treball en equip 

i el compromís 

en el projecte. 

Itinerari formatiu per personal administratiu. 

 

Excel.lència en el tracte  i tractament, l´ètica. 

 

Excel.lència en el tracte i tractament, bàsic. 

 

Treball en equip – específics. 

 

Cohesió d´equips – específics. 

 

Atenció al client intern. 

 

Benestar emocional en l´equip – específics. 

 

Productivitat personal. 
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Gestió i 

lideratge 

professional. 

Donar i 

treballar les 

eines 

necessàries per 

aconseguir una  

Direcció de 

persones 

basada en un 

estil 

corresponsable 

d´organització. 

Management 2020. 

 

La comunicació en la gestió d´equips. 

 

Converses poderoses. 

 

Gestió clínica. 

 

Gestió del conflicte. 

 

Direcció d´organitzacions ètiques. 

 

Anglès per a professionals sanitaris. 
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Innovació i 

salud digital. 
Ofimàtica. 

 

QISP- Mobile. 

 

Alfabetització digital. 

 

Actualització sistemes d´informació interns. 

 

Posar en marxa un projecte d´innovació. 

 

Curs d´estadística bàsica per a ciències de la salut en excel. 

 

Curs bàsic de metodologia de la investigació en 

infermeria. 
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Qualitat, 

excel.lència i 

seguretat 

Formem als 

professionals 

per ser efectius 

a través del 

rigor 

professional i la 

permanent 

actualització 

dels seus 

coneixemnts. 

Recursos lingüístics amb població culturalment diversa. 

 

Mobilització de pacients i ajudes tècniques. 

 

Implantació de seguretat personal, bàsica i mínima en 

entorns sanitaris. 

 

CODIS d´emergències. 

 

Qualitat i seguretat pacients, bàsic. 

 

Qualitat i seguretat pacients, específic. 

 

Reciclatge  neteja hospitalària. 

 

Psiquiatria transcultural. 
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Qualitat, 

excel.lència i 

seguretat. 

Jornades intensives en patologies resistents. 

 

Curs teòric-pràctic en teràpia electroconvulsiva. 

 

Update serveis generals. 

 

Update infermeria. 
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Identitat 

Hospitalària. 

Transmetre qui 

som, el què 

fem, perquè ho 

fem i com ho 

fem dibuixa 

una referència  

imprescindible 

comú  per a 

tots i totes. 

Formació en MII. 

 

Sensibilització amb el Codi de Conducta de la Institució. 
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Formació 

normativa. 

Entendre i 

aplicar 

conceptes 

necessaris en 

coherència amb 

l´identitat 

institucional, 

l´entorn i la 

legalitat vigent.  

 

 

Formació en LOPD a l´entorn sanitari. 

 

Prevenció en Riscos laborals. (online) 

 

Pla d´emergència. 

 

Suport vital bàsic adult. 

 

Suport vital immediat. 

 

Sistema gestió ambiental ISO 14001 II. 

 

Formació en matèria d´igualtat, gènere i igualtat 

d´oportunitats. 

 

Gestió de Residus. 
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Complexitat, 

fragilitat i 

cronicitat. 

Treballar per la 

Salut, abastar 

totes les 

dimensions de 

la persona 

segons 

l´humanisme 

integral. 

Atenció al final de la vida. 

 

Atenció centrada en la persona, NORMA LIBERA CARE 

 

Planificació de Voluntats anticipades. 

 

Reflexió i formació en Bioètica. 

 

Eines d´atenció emocional. 
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Empresa 

Saludable. 

Fomentar i 

sensibilitzar per 

donar el 

coneixement 

necessari sobre 

la importància 

dels hàbits 

saludables i 

crear una 

cultura de la 

salut. 

Programa FEM SALUT. 

 

Promoció de la Salut als Hospitals. 
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Descripció propostes formatives 17 



 

Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

ITINERARI FORMATIU PER EL PERSONAL ADMINISTRATIU.  
 

18 

El projecte s'emmarca dins la voluntat de l’entitat de millorar l’excel·lència de servei als 

usuaris, i posar en valor tota la formació rebuda per aquest col·lectiu, d´una forma única i 

organitzada. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal administratiu amb tasques d´atenció a l´usuari.  

10 persones. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Tot l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

Dinàmiques grupals. Entrevistes amb comandaments i personal administratiu. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 

 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

EXCEL·LÈNCIA EN EL TRACTE I TRACTAMENT, L´ÈTICA 

19 

Emfatitzar l´actitud de servei orientada a les necessitats dels usuaris, de cara a projectar una 

imatge excel·lent tant del centre com dels seus professionals. 

Aprendre a com podem conèixer les pròpies emocions i controlar les nostres respostes 

emocionals de cara a millorar els resultats obtinguts en la comunicació amb els usuaris tant 

interns com externs. 

Conèixer la importància de l´empatia i l´assertivitat en la relació amb els usuaris. 

Aprendre a gestionar de manera adequada els conflictes. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal administratiu i de suport amb tasques d´atenció a l´usuari.  

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Últim semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

EXCEL·LÈNCIA EN EL TRACTE I TRACTAMENT, BÀSIC. 

20 

Aquest programa formatiu està basat en un conjunt de continguts relacionats entre si, que 

pretenen millorar el desenvolupament professional i personal del personal participant en 

relació a la millora de l'atenció a l'usuari (pacient, familiar, acompanyant...) dins d'un entorn 

sanitari.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal assistencial i de suport amb tasques d´atenció a l´usuari.  

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Últim semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

TREBALL EN EQUIP-ESPECÍFICS 

21 

El joc és una metodologia d’aprenentatge efectiva, que obre nous espais per la millora de les 

interaccions entre els diferents professionals d’un equip.  

A través d’una dinàmica formativa els participants entren en un context d’aprenentatge 

experiencial desenvolupant diverses competències.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Equips  assistencials.  

10-15 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

COHESIÓ D´EQUIP-ESPECÍFICS 

22 

Desenvolupar competències emocionals tant individuals com en equip, motivar una 

comunicació saludable a través d’un ambient distès i divertit i afavorir el sentiment de 

pertinença i el treball en equip eficaç.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Equips assistencials. 

10-15 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

ATENCIÓ AL CLIENT INTERN 

23 

Potenciar l’actitud positiva i proactiva dels professionals en la seva relació amb 

client intern, així com fomentar l’automotivació. 

Conèixer la importància de l’empatia i les habilitats socials en les relacions amb els 

clients interns. 

Conèixer tant els elements de la comunicació verbal (tant personal com telefònica) 

com no verbal per a ser utilitzats de manera adequada en la comunicació 

interpersonal. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal no assistencial amb tasques d´atenció al client intern. 

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

BENESTAR EMOCIONAL EN L´EQUIP -ESPECÍFICS 

24 

Anàlisi i construcció de l'autoestima. 

Adquisició d'estratègies cognitives favorables. 

Realitzar anàlisi de les nostres tasques i comparar-les amb la percepció que tenim. 

Saber afrontar situacions de frustració laboral. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal de neteja i manteniment. 

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

PRODUCTIVITAT PERSONAL 

25 

En aquesta sessió, compartirem algunes pautes i eines per reprendre el control de la nostra 

vida i veurem que realment és possible aconseguir els objectius que ens marquem, 

aprendrem hàbits i eines per a ser més productius.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. 

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

PRODUCTIVITAT PERSONAL 

26 

En aquesta sessió, compartirem algunes pautes i eines per reprendre el control de la nostra 

vida i veurem que realment és possible aconseguir els objectius que ens marquem, 

aprendrem hàbits i eines per a ser més productius.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. 

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

MANAGEMENT 2020 

27 

Analitzar quins entorns poden ser més possibles en un futur proper i com afectaran a la 

direcció de les organitzacions. 

Aprofundir en quines seran les competències clau del personal directiu exitós de la propera 

dècada  

Reflexionar sobre com afectaran els nous escenaris en la forma de dirigir els equips de 

treball.  

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal directiu i comandaments . 

18-20 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

LA COMUNICACIÓ EN LA GESTIÓ D’EQUIPS 

28 

Millorar la comunicació interpersonal amb la resta de professionals així com les habilitats i 

capacitats comunicatives. 

Analitzar les diferents tipologies dels professionals. 

Incrementar el coneixement sobre la gestió de les persones en les empreses. 

Millorar les capacitats de lideratge professional. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal directiu i comandaments. 

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

CONVERSES PODEROSES 

29 

Conversar vs parlar. 

La conversa poderosa. 

Competències i comportaments vinculats. 

Bloquejos en la comunicació. 

Mecanismes d'adaptació.  

Pràctica i aprenentatge de les sis converses. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal directiu, comandaments i facultatius. 

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

GESTIÓ CLÍNICA 

30 

Definir els models de sistemes sanitaris. 

Catalogació de l´activitat sanitària, model planificat de provisió de serveis 

sanitaris. 

Instruments fonamentals per a la gestió clínica. 

Pràctiques clíniques amb valor. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Caps d´àrea. 

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

GESTIÓ DEL CONFLICTE 

31 

Detectar conflictes a temps. 

Conèixer les fases de conflictes. 

Gestionar conflictes de manera eficaç. 

Resoldre conflictes. 

Negociar solucions. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Comandaments intermedis. 

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

DIRECCIÓ D’ORGANITZACIONS ÈTIQUES 

32 

Coneixerà els conceptes ètics bàsics. 

Reconeixerà el paper dels valors ètics per a la gestió de les organitzacions.  

Coneixerà les potencialitats i limitacions dels codis ètics. 

Coneixerà els valors ètics essencials de l’empresa i les seves implicacions per a la gestió. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Caps d´àrea i comandaments intermedis. 

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

ANGLÈS PER A PROFESSIONALS 

33 

Preparem als alumnes per a participar i comunicar-se en anglès en situacions diverses como 

ara reunions, negociacions, presentacions. Formacions globals que ofereixen la possibilitat 

de practicar i millorar les  habilitats de comunicació oral. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Facultatius. 

10 persones per grup. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aules externes. Speaking. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

OFIMÀTICA. 

34 

MICROSOFT WORD 2010 BÀSIC- AVANÇAT- EXPERT 

MICROSOFT EXCEL BÀSIC-2010 AVANÇAT- 2010 EXPERT 

MICROSOFT POWERPOINT 2010 BÀSIC- EXPERT 

MICROSOFT OUTLOOK 2010 

MICROSOFT ACCES 2010 BÀSIC- AVANÇAT- EXPERT 

INTRODUCCIÓ A L´INFORMÀTICA. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. Convocatòria oberta.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

QISP-MOBILE. 

35 

Proporcionar uns coneixements bàsics en qualitat i seguretat dels pacients en l'atenció 

sanitària als treballadors de les organitzacions sanitàries. 
- Contribuir a la creació d’una cultura de seguretat a les organitzacions sanitàries.  

- Afavorir que els treballadors de les organitzacions sanitàries puguin detectar en els seus llocs de 

treball problemes de seguretat dels pacients, així com oportunitats de millora contínua. 

- Dotar d’uns coneixements sobre les eines de la gestió de la qualitat que permetin als treballadors 

participar en grups de millora contínua 

- Donar a conèixer uns instruments que ja s’estan utilitzant a la majoria d’organitzacions sanitàries 

catalanes 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal Assistencial. Detecció necessitats 

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

ALFABETITZACIÓ DIGITAL. 

36 

Els programes d'alfabetització digital busquen desenvolupar en les persones competències 

per comprendre i utilitzar d'una manera còmoda l'ordinador i la Xarxa Internet. Treballar i 

desenvolupar les actituds, com a pòrtic de l'aprenentatge significatiu és, al respecte, 

fonamental i clau en processos de formació dirigits a persones adultes o a persones sense 

cap iniciació a les Tecnologies de la Informació i Comunicació. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. Detecció necessitats 

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

ACTUALITZACIÓ SISTEMES D’INFORMACIÓ INTERNS. 

37 

Donar formació a tot el personal de forma continuada de totes les actualitzacions que es fan 

als sistemes de gestió del centre. (SAVAC, Portal Empleat, Minerva...) 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. Detecció necessitats 

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

POSAR EN MARXA UN PROJECTE D’INNOVACIÓ. 

38 

L'objectiu central del curs consisteix a aplicar les tècniques i els processos de la innovació 

a la creació d'un projecte. 

Aplicar tècniques de creativitat en un context que combina les disciplines de tecnologia, 

disseny i gestió, amb el coneixement d’àmbits de la salut. 

Treballar en equip amb estratègies de cocreació i disseny participatiu. 

Analitzar casos reals d’èxit en innovació en entorns de salut. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal Assistencial. Detecció necessitats 

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

CURS D’ESTADÍSTICA BÀSICA PER A CIENCIES DE LA SALUT EN EXCEL. 

39 

Pretén ser un curs primordialment pràctic per introduir als professionals en aquells aspectes 

necessaris per fer una investigació de qualitat, com són la recollida i anàlisi de les dades. 

Específicament, es realitzarà un aprenentatge sobre com dissenyar un projecte, guardar 

correctament les dades per a la seva posterior manipulació, i resoldre problemes típics 

de la bioestadística (comparació de grups, regressió,etcètera) utilitzant el programa 

Microsoft Excel. 

La primera meitat del curs consisteix en explicacions teòriques combinades amb exemples 

pràctics, i la segona meitat en la resolució de problemes per tal que l’alumne solidifiqui els 

conceptes adquirits 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Facultatius i Diplomats infemeria. 2 persones per edició. Detecció necessitats 

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aules externes, Fidmag. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

CURS BÀSIC DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA. 

40 

Curs teòric-pràctic per introduir als personal d’infermeria, treballadors socials, terapeutes, 

educadors i altres professionals interessats, en aquells aspectes necessaris per a fer una 

recerca de qualitat, com són el disseny inicial d’un projecte d’investigació, la recollida i 

anàlisi de les dades i la presentació de resultats, l’abordatge d’estratègies metodològiques 

per dur a terme una investigació segons el proposit de l’estudi, interpretar els resultats i fer 

presentacions científiques. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Facultatius i Diplomats. 2 persones per edició. Detecció necessitats 

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aules externes, Fidmag. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

RECURSOS LINGÜÍSTICS AMB POBLACIÓ CULTURALMENT DIVERSA 

41 

Conèixer i aplicar les eines i els recursos lingüístics per a millorar les habilitats professionals i 

personals en relació  l´atenció al públic multiculturalment  divers a l´entorn de salut, així com 

donar a conèixer eines que ajudin a gestionar positivament les dificultats de l´entorn. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

MOBILITZACIÓ DE PACIENTS I AJUDES TÈCNIQUES 

42 

Donar a conèixer  les tècniques per moure a un pacient enllitat de forma correcta, evitant 

lesions en el professional i major comoditat en el pacient, així com conèixer les tècniques de 

manipulació de càrregues i advertir que el mal ús d'aquestes tècniques pot provocar riscos 

no tolerables 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el persona auxiliar infermeria i portalliteres. 

13 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. Teòric-pràctic amb mitjans audio-visuals 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

IMPLANTACIÓ DE SEGURETAT PERSONAL, BÀSICA I MÍNIMA EN ENTORNS 

SANITARIS 
43 

Reduir les contencions per part dels usuaris i donar eines per a sortir de les situacions 

violentes amb mecàniques alterns. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal assistencial, 20 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca.  

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

CODIS D’EMERGÈNCIES 

44 

L’objectiu general d’aquest projecte és doble, per una banda voler donar consistència a 

l’aprovació d’aquests codis amb uns programes de formació homogenis i que arribin a tots 

els professionals del territori, permetent una atenció estandaritzada davant l’activació de 

qualsevol d’ells.  

Per altra banda millorar els coneixements i les habilitats dels professionals necessaris per a 

l’atenció inicial dels pacients en les fases d’identificació i d’activació, incidint en les pràctiques 

segures que permetin minimitzar l´impacte dels esdeveniments adversos que es poden 

produir en el desenvolupament d’aquesta activitat assistencial. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal assistencial, 25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

QUALITAT I SEGURETAT PACIENTS, BÀSIC 

45 

Proporcionar uns coneixements bàsics en qualitat i seguretat dels pacients en l'atenció 

sanitària al personal treballador de les organitzacions sanitàries.  

Contribuir a la creació d’una cultura de seguretat a les organitzacions sanitàries.  

Afavorir que els professionals de les organitzacions sanitàries puguin detectar en els seus 

llocs de treball problemes de seguretat dels pacients, així com oportunitats de millora 

contínua.  

Dotar d’uns coneixements sobre les eines de la gestió de la qualitat que permetin al personal 

treballadors participar en grups de millora contínua.  

Donar a conèixer uns instruments que ja s’estan utilitzant a la majoria d’organitzacions 

sanitàries catalanes.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online.  

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

QUALITAT I SEGURETAT PACIENTS, ESPECÍFIC. 

46 

L’objectiu principal és el de capacitar els professionals, ajudant-los a incorporar criteris i 

pràctiques de qualitat i seguretat a la seva pràctica professional, per tal d’assolir una pràctica 

d’excel·lència, prevenint els esdeveniments adversos a través d’estratègies de reducció dels 

riscos i contribuint a la millora de la qualitat de l’assistència que es produeix als centres de 

salut i social.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal assistencial per àrees, 25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online.  

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

RECICLATGE NETEJA HOSPITALÀRIA 

47 

L'objectiu del curs és instruir al personal participant per implantar o millorar un sistema de 

gestió de la prevenció de riscos en l'empresa mitjançant el coneixement dels riscos més 

habituals al fet que pugui estar exposat un treballador  o treballadora de neteja hospitalària, 

els tipus de senyalització de seguretat i els criteris d'actuació i primers auxilis en cas 

d'accident. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal de neteja. 25 persones per edició. Detecció necessitats, 

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre  2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Simulació, Aules externes, FUB. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

PSIQUIATRIA TRANSCULTURAL 

48 

Aquesta formació ofereix una resposta a tots els professionals de la salut que es troben en la 

seva activitat professional davant aquest repte. Es tracta, doncs, d'un curs eminentment 

pràctic; orientat des d'una perspectiva original, centrada en l'autoreflexió i fugint del que 

solen ser els “receptaris” que s'ofereixen habitualment. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal assistencial salut mental , 25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca.  

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

JORNADES INTENSIVES EN PATOLOGIES RESISTENTS. 

49 

 

Analitzar les causes de refractarietat i profunditzar en el coneixement d'estratègies 

terapèutiques, per pacients que no responen als tractaments habituals.  

Informació adicional. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal Assistencial, 2 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aules provincials. Fidmag 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

CURS TEÒRIC-PRÀCTIC EN TERÀPIA ELECTROCONVULSIVA. 

50 

L'objectiu del curs és capacitar al participant en la utilització eficient de la teràpia 

electroconvulsiva moderna des d'un punt de vista multidisciplinària, basada en l'evidència i 

perseguint l'excel·lència. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal Assistencial, 1 persona per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aules provincials. Fidmag. Classes teòriques i pràctiques tutelades 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

UPDATE SERVEIS GENERALS. 

51 

Oferir als professionals una formació continuada, especialitzada amb un programa de 

coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals que es 

precisen en les àrees de Serveis Generals d’una entitat en aquest sector.  

• Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.  

• Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professional efectiva.  

• Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.  

• Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos i impulsant 

noves maneres de fer.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Comandaments que integren els serveis generals. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online amb sessions presencials. Aules externes, UCF. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

UPDATE INFERMERIA. 

52 

Aprendre tècniques i eines per a millorar l’exercici de la professió. 

Entendre les claus per millorar el propi desenvolupament personal i professional. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal d´infermeria. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Març i Novembre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

FORMACIÓ EN LOPD A L’ENTORN SANITARI. 

53 

 

- Millorar les habilitats de relació personal i la capacitat de tractar els conflictes que es 

puguin crear a partir de les relacions amb els altres en temes de confidencialitat.  

- Donar a conèixer i practicar estratègies i instruments que facilitin la interrelació amb 

l’usuari en situacions difícils. 

- Conèixer la legislació vigent en relació als drets dels ciutadans relacionats amb la intimitat i 

la confidencialitat en l’atenció sanitària.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el Personal. 30 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS 

54 

 

Conèixer els riscos laborals als quals el treballador està exposat pel seu lloc de treball. 

Conèixer les mesures preventives propostes. 

Promoure l'adquisició d'hàbits correctes en prevenció de riscos. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

PLA D’EMERGÈNCIA 

55 

1. Introducció. 

2. Classificació de les emergències. 

3. Actuació en cas d'emergència. 

4. Criteris d'extinció. 

5. Criteris d'evacuació de pacients. 

6. Practiques / exemples. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. 25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

SUPORT VITAL BÀSIC ADULT 

56 

Identificar i tractar la pèrdua de consciència, l'obstrucció de la via aèria i la parada 

cardiorespiratòria RCP d'una persona adulta que estigui malalta o no, tot esperant l'arribada 

de personal mes especialitzat. Saber integrar-se en els sistemes d'emergències. 

Teoría SVB 

Práctica SVB 

Teoría DEA 

Práctica SVB+DEA 

Evaluació 

Entrega material teoric-practic.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal Assistencial. 10 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer trimestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

SUPORT VITAL IMMEDIAT. 

57 

 

Identificar i tractar al pacient adult criticament malalt així com una situació d´aturada 

cardiorespiratoria, amb instrumentació de la via aèria, desfibril.lació i accés vascular 

d´urgència, en espera de l´arribada de personal més especialitzat. 

Saber integrar-se en els diferents equips de reanimació avançada. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Infermería/Facultatius. 8-10 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer trimestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

Teòric-pràctic amb mitjans audio-visuals 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

SISTEMA GESTIÓ AMBIENTAL ISO 14001 II. 

58 

Donar un servei de qualitat, utilitzant el recursos d’una forma racional i a la recerca del 

màxim de sinergies als diferents àmbits. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal de serveis generals. 25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 

 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

FORMACIÓ EN MÀTERIA D’IGUALTAT, GÈNERE I IGUALTAT D’OPORTUNITATS. 

59 

- Definir i contextualitzar el concepte d‘igualtat en relació a les Polítiques socials sobre els 

Drets Humans. 

- Emmarcar a nivell legal el concepte d‘igualtat al món laboral i la Seguretat Social. 

- Identificar i analitzar els diferents casos de desigualtat que es produeixen en l'actualitat 

- Conèixer i identificar els supòsits i accions referents a la conciliació familiar com a eina 

d'IGUALTAT 

- Definir el context legal dels Plans d'Igualtat i les estratègies d‘igualtat. 

- Conèixer els aspectes bàsics dels plans d´igualtat. 

- Saber aplicar i integrar els plans d´igualtat a la realitat de l'empresa. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

GESTIÓ DE RESIDUS. 

60 

• Familiarització amb els diferents conceptes en matèria de residus. 

• Estudi de la Legislació Mediambiental aplicable a la gestió de residus industrials. 

• Classificació dels residus industrials. 

• Coneixement del procediment per a la correcta gestió dels residus i les seves obligacions 

com a productor. 

• Domini de les últimes tècniques de tractament i eliminació de residus industrials. 

• Optimització de la gestió de residus industrials, mitjançant l'ús de tècniques de 

minimització de generació de residus. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal de serveis generals. 25 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Primer semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Online. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

ATENCIÓ AL FINAL DE LA VIDA. 

61 

- Identificar la reproducció de pràctiques d’atenció al pacient 

pal·liatiu inconscients i irreflexives. 

- Desenvolupar habilitats de treball en equip, comunicació, 

lideratge i pensament crític durant l’aplicació de cures. 

- Gestionar de mode estratègic els recursos sanitaris i socials. 

- Adquirir eines que puguin ser aplicades a l’entorn laboral en els 

respectius serveis. 

- Reflexionar sobre l’aplicació de les cures individualitzades en un 

context globalitzat. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal Assistencial. 12 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA, NORMA LIBERA CARE. 

62 

Conèixer els Drets de les Persones i el Principi d'Autonomia. 

Conèixer la importància de la Participació Activa de la Persona Usuària o Pacient en la presa 

de decisions respecte als Objectius i Plans d'Atenció/Intervenció/Vida i activitats en el dia a 

dia a l'organització.  

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal Assistencial. 12 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

PLANIFICACIÓ DE VOLUNTATS ANTICIPADES. 

63 

- Sensibilitzar als professionals de la importància de la PDA i comprendre-la com a part del 

procés assistencial, especialment amb persones que presenten malalties cròniques 

complexes i avançades.  

- Promoure el desenvolupament de les habilitats comunicatives i actituds necessàries per a 

posar en pràctica el procés de la PDA de manera adequada.  

- Introduir els coneixements i habilitats per a obtenir informació rellevant sobre la PDA 

 

Col.lectius destinataris , nº de participants i criteri de selecció 

Personal Assistencial. 18-20 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

REFLEXIÓ I FORMACIÓ EN BIOÈTICA. 

64 

Aportar les eines i les tècniques necessàries als professionals per a oferir una 

atenció personalitzada i de qualitat. Conèixer els principis ètics que guien la pràctica 

assistencial. Conèixer aspectes relacionats amb les quatre ètiques necessàries (cívica, 

personal, de les organitzacions i formativa). Prendre consciència de la importància de 

l’actitud i les virtuts professionals, del tipus de atenció que fa cadascú i de les possibilitats de 

millora personal. Potenciar mecanismes per a la definició d’espais de reflexió ètica segons els 

criteris establerts pel Comitè d’ètica de serveis socials de Catalunya. 

Donar eines metodològiques per a desenvolupar espais de reflexió ètica des de 

la metodologia de debat deliberatiu de dilemes. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Membres comissió Bioètica. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

EINES D’ATENCIÓ EMOCIONAL. 

65 

Conèixer i haver practicat noves eines i recursos per gestionar les pròpies emocions i les dels 

malalts i familiars, adquirir més seguretat en la comunicació de males notícies i poder 

atendre els processos inicials de xoc davant processos de malalties i successos no previstos. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Personal Assistencial. 15-20 persones per edició. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Segon semestre 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

FORMACIÓ EN MII. 

66 

- Sensibilitzar al personal. 

- Els qui som, què fem, per què ho fem i com ho fem. 

- Explicitem l'inici de l'Hospitalitat, que ha existit al llarg de la nostra història. 

- T'ajuda a conèixer la nostra Cultura Hospitalària 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal de nova incorporació. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Juny i desembre de 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

SENSIBILITZACIÓ AMB EL CODI DE CONDUCTA DE LA INSTITUCIÓ. 

67 

S'integren la cultura de l'Obra Hospitalària de la Congregació Germanes Hospitalàries del 

Sagrat Cor de Jesús, i regeixen la conducta professional de tots i totes que treballen als seus 

centres i dispositius assistencials i educatius, proposant la seva difusió a usuaris, proveïdors, 

entitats reguladores i altres amb els quals s'estableixin convenis i serveis de col·laboració. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal de nova incorporació. Detecció necessitats.  

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Aula Biblioteca. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

Plans formatius previs. 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

PROGRAMA FEM SALUT 

68 

Aquest programa destaca per promoure la salut en el col·lectiu de professionals de l’Hospital 

i fer-ho de forma participativa.  

Es tracta d’accions senzilles amb missatges clars, en les que es fa possible que els propis 

professionals puguin participar amb el seu talent per a impulsar-ho. 

Hi ha 5 dimensions,  vigilem la salut, compartim, mengem bé, mou-te, cuidem les emocions. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. 

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Diferents canals de comunicació i formació. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Denominació i descripció de l´acció formativa:  

 

Promoció de la Salut als Hospitals 

69 

La Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut (HPH Catalunya) és una xarxa 

formada per centres del territori català que col·laboren per promoure el coneixement de les 

persones sobre la seva salut, millorar la comunicació entre els professionals de la salut i 

pacients, aconseguir un entorn laboral més saludable i tenir implantat un sistema de treball 

que promogui la salut en les organitzacions sanitàries. 

 

Col.lectius destinataris, nº de participants i criteri de selecció 

Tot el personal. 

 

Calendari previst d´execució  

Durant l´any 2019. 

 

Lloc previst per la realització de la formació i mitjans pedagògics: 

Diferents canals de comunicació i formació. 

 

Balanç de les accions formatives portades a terme en l´exercici precedent. 

--- 



Sessions, tallers i altres 

70 

ACCIÓ FORMATIVA METODOLOGIA COLECTIU 

GESTIÓ PER PROCESSOS – DINÀMIQUES GRUPS DE TREBALL TOT EL PERSONAL 

FORMACIÓ CONTINUADA EN QISP TALLERS ESPECÍFIC 

FORMACIÓ EN VALORS ONLINE TOT EL PERSONAL 

SIMULACIONS PRL - EMERGÈNCIES TALLERS TOT EL PERSONAL 

WORKSHOPS– COMISSIONS  DE MILLORA GRUPS TREBALL ESPECÍFIC 

BORSA SUBVENCIONS, CURSOS,JORNADES, POSTGRAUS I MÀSTERS BLENDED TOT EL PERSONAL 

PROGRAMA 2018 SESSIONS CLÍNIQUES I SESSIONS GENERALS GRUPS TREBALL FACULTATIUS 

PROGRAMA 2018 SESSIONS CLÍNIQUES I SESSIONS GENERALS GRUPS TREBALL INFERMERIA 


